
opvoeding

nodig hoe wij keuzes maken, wat wij 
belangrijk vinden in ons leven, zodat 
hij zelf ook kan leren om vanuit zijn 
hart goede keuzes te maken. In ge-
sprekken met onze jongeren is het 
dan ook essentieel om altijd te willen 
uitleggen waaróm we iets belangrijk 
vinden. En de balans tussen loslaten 
en vasthouden vindt juist dan plaats.

Balanceren
Stel, een jongere wil met zijn vrien-
den naar een plek waarvan jij denkt 
dat dat niet goed voor hem zal zijn. 
Dan kunnen we de jongere proberen 
vast te houden door het gewoon te 
verbieden. De jongere gaat daarin 
mee, of gaat misschien stiekem ande-
re keuzes maken. We hadden de jon-
gere ook kunnen zeggen dat hij ge-
woon mocht gaan en de 
verantwoordelijkheid bij hem kun-
nen leggen. Een derde optie is om de 
jongere naar de overweging van zijn 
hart te vragen: ‘Vertel eens, wat 
maakt dat je er zo graag heen wilt? En 
wat hoop je er te vinden?’ In dit ge-
sprek kun je ook de stem van jouw 
hart laten spreken en kun je als ouder 
balanceren tussen vasthouden en 
loslaten. Misschien heb je uiteindelijk 
je kind toch te verbieden om er naar 
toe te gaan. Misschien laat je de jon-
gere toch gaan en is er na afloop 
openheid om terug te kijken naar wat 
het hem heeft gebracht (of juist niet).
Altijd bereid om verantwoording af 
te leggen van dat wat wij belangrijk 
in ons leven vinden. Laten wij als ou-
ders, jeugdwerkers en anderen die 
met jongeren in gesprek komen altijd 
de openheid voelen om te vertellen 
over ons hart. Stel je leven open voor 
kritische vragen van de jongeren om 
je heen. Op die manier is er een 
prachtige kans om te vertellen over 
hoe God in jouw leven werkt en wat 
jou bezighoudt in je relatie met God. 
Zodat zij ook weer kunnen leren.

Noot van de redactie: de auteur van dit 
artikel is trainer/coach bij Bureau Lu-
men CT, dat gespecialiseerd is in het 
coachen van jongeren in de leeftijd van 
twaalf tot achttien jaar en het onder-
steunen van hun ouders.
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Loslaten of 
vasthouden?
Een veel voorkomend dilemma in mijn trainingen en workshops, is de 
balans tussen ruimte géven en kaders stellen. Moeten de ouders hun kin-
deren hun gang laten gaan, of is het juist belangrijk om regels te blijven 
stellen? Een lastige vraag waar geen pasklaar antwoord op bestaat. Ieder 
kind heeft een eigen aanpak nodig. Als we als uitgangspunt nemen dat 
we met opvoeden jongeren willen helpen om volwassen te worden, dan 
betekent dat we ze willen leren om uiteindelijk hun eigen beslissingen en 
verantwoordelijkheid te nemen. Loslaten dus.
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Tussen jongeren van nu en vroeger 
zit eigenlijk niet zoveel verschil. Van 
oudsher beschrijven de ouderen de 
jeugd als baldadig, egoïstisch en on-
nadenkend. Niets nieuws onder de 
zon dus. En wij schijnen oprecht te 
vergeten hoe wij zelf waren. Een be-
langrijk verschil met vroegere tijden 
is de samenleving en de cultuur waar-
in onze jongeren leven. Een overdaad 
aan informatie en prikkels komt da-
gelijks bij hen binnen via allerlei me-
dia. Regels zijn niet zomaar meer re-
gels, er wordt veel over gediscussieerd 
en vaak is de slotsom dat iedereen 
zijn eigen mening en waarheid mag 
hebben. En te midden van deze sa-
menleving willen wij er voor jonge-
ren zijn en ze helpen groot te worden. 
Best ingewikkeld.

Hart
Het mooie van jong zijn is dat je nog 
een bepaalde onbezorgdheid hebt. 
Kinderen kunnen intens genieten van 
het leven, zonder dat er ergens een 
‘maar’ aan kleeft. Een gave die ook 
Prediker in zijn boek benoemt. Het le-
ven kan gewoon goed voelen als de 
zon heerlijk schijnt, vooral kinderen 
zijn daar goed in. In Hoofdstuk 11 vers 
9 geeft Prediker dan ook het advies 
om te genieten van het leven zolang j 

 
je nog jong bent. Het leven is dan nog 
niet zo ingewikkeld. De regels erna 
zijn ook prachtig. Prediker adviseert 
jongeren om naar hun hart te luiste-
ren en daarbij in het achterhoofd te 
houden dat God in je leven meekijkt.  
Hoe leren jongeren om naar hun hart 
te luisteren? Door het van ons af te kij-
ken. Wij zijn de leermeesters en spie-
gels voor onze jongeren.

Proces
Onze jongeren zijn op zoek naar 
identificatiefiguren in het proces naar 
volwassen worden. Ze ontdekken 
wat ze belangrijk in hun leven vinden, 
nemen normen en waarden van hun 
ouders over, of beseffen juist dat ze 
hun leven anders willen invullen. In 
de puberteit is dat de achtergrond 
van het afzetten. Een jongere kan in 
alle veiligheid proberen hoe het voelt 
als hij iets wel of juist niet belangrijk 
vindt, en daar thuis in een veilige om-
geving over discussiëren. In die dis-
cussie zoekt de jongere naar argu-
menten die vanuit ons hart komen. 
Wij mogen dus voorleven hoe wij 
naar ons hart luisteren. Als we dan 
ons hart als de plek zien waar de Hei-
lige Geest in ons wil wonen, krijgt dit 
nog veel meer diepgang.  Een jonge-
re heeft ons als oprecht voorbeeld 


